
سنة التخرجالمحافظةتاريخ الميالداالسمم

2008القاهرة١١-٠٣-١٩٨٩محمد فتحي عبد الخالق1

2014القاهرة١٣-٠١-١٩٨٧بسنت جمال السيد2

2013القاهرة٢٩-١١-١٩٨٧بسنت محمود محمد3

2013القاهرة٠٧-٠٤-١٩٨٦ماهر عبد المنعم على4

2012الجيزة٢٤-٠٢-١٩٨٨شريف محمد ابراهيم5

2007القاهرة١١-١٢-١٩٩٠فاطمه احمد خليل6

2013الجيزة١٨-٠٩-١٩٨٧هاجر سيد احمد محمود7

2008القليوبية٠٦-٠٨-١٩٨٨رشا عبد الرحيم محمد8

2008القاهرة٢٠-١٠-١٩٩٢باسمين محسن عبد المنعم9

2013القليوبية١٠-١١-١٩٨٧محمد فتحي شعبان سلطان10

2012القاهرة١٠-٠٧-١٩٨٩منه هللا صابر محمد امام11

2008القاهرة١٥-٠٧-١٩٨٩هبه السيد محمد حشيش12

2012القاهرة٠٦-٠٣-١٩٨٨هاجر اسماعيل محمد صالح13

2013القاهرة١٢-١٢-١٩٩٠اسالم دسوقي على حسين14

2007الجيزة١٦-٠٤-١٩٨٨سميحة عبد الرحمن لطيف15

2012القاهرة١٩-٠٢-١٩٨٩بالل رزق محمود سامى16

2014القاهرة٠٥-٠٣-١٩٩١شيرين عبد الغفار مجمد 17

2012القاهرة٠١-١٢-١٩٨٨ايمان عبد المحسن طه على18

2013الجيزة١٥-٠٧-١٩٩١عمرو بليغ عبد الحكيم19

2013القاهرة٠٢-٠٩-١٩٨٨شادي احمد شوقي محمد محمد20

2007القاهرة١٦-٠٥-١٩٨٧سالى عماد فريد مترى21

2013القاهرة٠٥-١١-١٩٩١أماني عبد الباقي محمد 22

2008القليوبية١٧-٠٧-١٩٩٠سارة فاروق حسانين23

2008القاهرة١١-٠٣-١٩٨٨نور الدين محمد سعد24

2007القاهرة١٠-٠٩-١٩٨٨محمد عبد المنعم محمد25

2013الجيزة٠٢-١١-١٩٩٠منة هللا هشام احمد26

2014الجيزة٠٦-٠٩-١٩٩١مصطفى حسن محمد حسن27

2008الجيزة١٢-١١-١٩٩١فيبى مجدى حبيب حنين28

2008القاهرة٠٧-٠٩-١٩٩٢محمد رمضان عبد المنعم29
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2013الجيزة٠٢-٠٢-١٩٨٦محمد شكرى قياتى خليل30

2013القاهرة١٢-١١-١٩٩٠عصام حسين عبد الرحيم31

2011القاهرة٠٩-١١-١٩٨٨بيشوى فيكتور جبران32

2010الجيزة٠١-٠١-١٩٨٩ابراهيم عطية محمد محمد33

2011القاهرة٠٥-١١-١٩٩٢بسمه محمد محمد محمود34

2011القاهرة١٦-٠٨-١٩٩١محمود شريف احمد فهمى35

2013القاهرة١٣-٠٣-١٩٩٣منى محمد خليل ابراهيم36

2012القاهرة١٩-٠٦-١٩٩٢محمد حسين احمد حامد37

2012القاهرة٢٠-١٠-١٩٩٠أسماء فوده محمد38

2012المنوفية٣١-١٠-١٩٩٠مبروك  ابراهيم  مبروك39

2012القاهرة ٢٢-٠٥-١٩٨٨محمد صالح محمد عبد الحميد  40

2007القاهرة ٢٦-٠٥-١٩٨٧نهى عبد المطلب عبد الغني41

2014القاهرة٠٢-٠٧-١٩٩١محمد حسني عبد المنعم عبد المقصود42

2010القاهرة ١١-٠٢-١٩٩٠اسالم طه صالح طه أحمد43

2010القاهرة ١٥-٠٨-١٩٩١نفين جرجس نظير44

2008القليوبية٢١-٠٥-١٩٩١السيد إبراهيم السيد إبراهيم45

2014القاهرة ٠١-١٠-١٩٨٩أميرة جاد الرب أبوبكر46

2010القاهرة ٢٨-٠٦-١٩٩١سارة اسامة اسماعيل47

2011الجيزة ٠١-٠٨-١٩٩١هشام كرم عبد الفتاح48

2012القاهرة٢٩-٠٦-١٩٨٥هبة أسامة سيد أحمد49

2011القاهرة٠٥-٠٢-١٩٨٧أحمد عز الدين سيد مرسي حسن50

2012القاهرة١٦-٠١-١٩٩٠بسام سمير زكريا أحمد 51

2009الجيزة٠٩-٠١-١٩٨٥محمد عبد الوهاب مرسي52

2014القاهرة٠٤-٠٥-١٩٨٩شيماء محمود يحي محمود53

2009الجيزة٢٢-١١-١٩٨٨أحمد ربيع عبد المجيد54

2013القليوبية٠٥-٠٩-١٩٩١حسام الدين عبد الرحيم55

2010القاهرة٠٥-٠٩-١٩٩٠عبد الرحمن خميس أمين56

2013القاهرة٠٦-٠٢-١٩٨٨محمد عصام محمود توفيق57

2013الجيزة٠٧-٠٨-١٩٩١رامي محمد نعمان الصفدي58

2011بروسعيد١٨-٠٢-١٩٩٠مروة الطاهري صديق المرسي59

2012القاهرة١٠-١٢-١٩٩١محمد شوقي محمد محمد60

2013القليوبية٠١-٠٣-١٩٨٩محمد هاني فتحي محمد61

2007الغربية٠٢-٠٤-١٩٨٨محمد عبد الفتاح عبده62

2012القاهرة٢٠-٠٤-١٩٨٦محمد منصور حسين مسعود63

2010حلوان٢٠-١٢-١٩٨٧عبد هللا عبد الباقي حسونة64

2012الجيزة٠١-١٠-١٩٨٩عبد الرحمن محمد حسن65

2011القاهرة٠١-٠١-١٩٨٧محمد محمود عبد الحميد66

2013القاهرة٣٠-٠١-١٩٩٨سارة شعبان علي مصطفى67

2013القاهرة١٥-٠٥-١٩٨٧محمد إبراهيم يحي سليم68

2011القليوبية٠١-٠١-١٩٨٧عصام فرج محمود محمد69

2010القاهرة٠١-٠٥-١٩٩١أمنية نجيب محمود أمين70

2013الجيزة٠٤-٠٦-١٩٨٨محمد محمود سيد حافظ71

2008القاهرة٢٣-٠١-١٩٨٩رانيا محمد السيد علي نصر72

2012القاهرة١٢-٠٩-١٩٩٠هبة هللا محمد أسامة73

2013القاهرة١٦-٠٢-١٩٩١جين سميح باباوي شفيق74



2013القاهرة٠١-١٠-١٩٨٩(توفى)مصطفى سمير عبد الوهاب 75

2013الغربية١٨-٠٥-١٩٨٦أحمد سمير عبد الحافظ76

2013القاهرة١٦-٠٨-١٩٩٢أحالم عزت سيد عبد ربه77

2008الدقهلية٢٩-٠٧-١٩٨٦شيرين محمد السيد علي78

2011القاهرة٢٢-٠٨-١٩٩٠محمد أحمد هاشم إبراهيم79

2013الدقهلية١٩-٠٧-١٩٩١نجوى عاطف محمود عمر80

2013القاهرة٠٣-٠١-١٩٨٩اسالم وائل فتوح متولي81

2013القاهرة٣٠-٠٧-١٩٩٠محمود محمد عبد القادر82

2011حلوان٠٧-٠٣-١٩٩١نهلة سمير أحمد83

2012المنوفية١٣-٠٦-١٩٩١أحمد محمد محمد الزين84

2012القليوبية٢٠-٠٨-١٩٨٩محمد راسم مصطفى أحمد85

2010الشرقية٠٣-٠٢-١٩٨٦مها عبد السالم عبد المنعم86

2009القاهرة٣٠-١١-١٩٨٩محمد  سيد جبر محمد 87

2009القاهرة١٣-٠٢-١٩٨٥أحمد محمود امام سليمان88

2010القليوبية٢٤-١٠-١٩٨٨روماني رمزي مالك89

2008القليوبية٢٠-٠٣-١٩٩٢أحمد عادل عبد الحكيم90

2008القاهرة٢٠-٠٦-١٩٨٩محمد أحمد محمد عبد اللطيف91

2011القليوبية١٥-٠٩-١٩٨٩نجالء فتحي إبراهيم محمد92

2011القاهرة١٢-٠٣-١٩٩٠كمال حمدي أمين الصاوي93

2011الجيزة١٥-٠٢-١٩٩٣محمود أحمد سعد أحمد94

2011القليوبية٢٠-٠٥-١٩٨٩أحمد بسيوني محمود95

2013القاهرة٠١-٠٩-١٩٩٢نبيل منصور صادق عوض96

2010المنوفية١٥-٠١-١٩٩١معتز مصطفى حامد97

2010القاهرة٢١-١١-١٩٨٦مصطفى السيد عبد السالم98

2011القاهرة٢٤-٠٧-١٩٨٦أحمد صالح محمد عابدين99

2008القاهرة٢٧-٠٧-١٩٨٨خالد محمد السيد عامر100

2013القاهرة١٦-٠٢-١٩٩٠أحمد عصام محمود عبد الحميد101

2001القليوبية٠١-٠١-١٩٩٢أحمد عبد الوهاب عبد هللا102

2011القاهرة١٢-٠٤-١٩٩٢هيام طارق عبد الحميد حسن103

2012القاهرة٢١-١١-١٩٨٦مصطفى نبيل حسني ماهر104


